
 

 

 'א1נספח 
 

 

 אישור לקיום ביטוחים
 ( אספקת מדי מים למחסן המזמין)  

 
 

 לכבוד:
 לכבוד:

 שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ
 5רח' אוסישקין 

 רמת השרון
 ("החברה")להלן: 

 
 

אנו הח"מ, ___________________ חברה לביטוח בע"מ, מאשרים בזאת כי הפקנו עבור 
( פוליסות ביטוח "ספק מדי מים____________________ח.פ./ ת.ז. ___________________ )להלן: 

צד שלישי  וחבות מעבידים אשר כוללות את הסעיפים והתנאים המפורטים להלן במלואם והמתייחסת 
 קת מדי מיםאספלפעילות 

 
 

 אספקת מדי מים בקטרים שונים למחסן המזמין.מהות העבודות : 
 

 הכיסוי לא יפחת מתנאי ביט הרלוונטיים למועד תחילת הביטוחים.
 

הפוליסות כוללות כיסוי אחריותם של הספק, המזמין, קבלני המשנה וכל אלה הבאים מכוחם, מפני אובדן, 
 מביצוע העבודות.נזק ואחריות הקשורים ו/או הנובעים 

 
 הביטוח כולל פרקי ביטוח כדלקמן:

 
 מס' פוליסה: _____________________  ביטוח צד שלישי: .1
 

 תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________     
 

לאירוע ולתקופת לתובע ש"ח    4,000,000ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור. גבול האחריות של 
 הבטוח.

 
 זה חלות ההוראות הבאות:על פרק 

 
 

ין במפורש שכל מי שאינו מופיע ברשימת מקבלי השכר אצל יצויבפוליסה  .1.1
 הספק ייחשב כצד שלישי.

יצוין במפורש בפוליסה כי המזמין, כל הבאים מכוחם, נבחריה ועובדיה  .1.2
 ייחשבו לצורך פוליסה זו כצד שלישי.

 סייג אחריות מקצועית מבוטל בגין נזקי גוף. .1.3
)רשלנות רבתי( תתוסף הסיפא כדלקמן: " על אף האמור,  3.12בסעיף  .1.4

מבטח לא יחריג נזק או מקרה ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור 
 חלקי לקרות מקרה הביטוח.

חבות מעבידים ייחשב כנזק ל נזק שלא ישופה בפועל ע"י פוליסת ביטוח כ .1.5
 לצד ג'  למעט ניזוקים בגינם חב המבוטח בתשלום למל"ל.

כנגד  הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי .1.6
 .המזמין

הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד  .1.7
 .ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון המזמין

 
 
 מס' פוליסה: _____________________ ביטוח חבות מעבידים: .2
 

 ___ תאריך סיום: _________תאריך תחילה: ______     
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ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים, קבלני המשנה ועובדיהם המועסקים בביצוע העבודות, 
$ )חמישה מליון  5,000,000.-$ )מליון וחצי דולר ( לתובע ולסך של   1,500,000.-בגבולות אחריות של 

 דולר( לאירוע אחד.
 

 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:
 

 לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נוער כחוק. .2.1
 

הביטוח חל על כל עובד של הספק, ספק משנה שלו ועובדיו של ספק משנה  .2.2
 כאמור, בין אם קיבל שכר מהספק ובין אם לאו.

 
)רשלנות רבתי( תתוסף הסיפא כדלקמן: "על אף האמור, מבטח לא  3.11בסעיף  .2.3

רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות  יחריג נזק או מקרה ביטוח כאשר רשלנות
 מקרה הביטוח". 

 
כל נזק שלא ישופה בפועל ע"י פוליסת ביטוח חבות מעבידים ייחשב כנזק לצד ג'   .2.4

 .למעט ניזוקים בגינם חב המבוטח בתשלום למל"ל
 

ולמעט כלפי מי  הפוליסה תכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המזמין .2.5
 שגרם לנזק בכוונת זדון.

 
 
 הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח: .3

 
 

נרכשו ע"י הספק אצל מבטח אחד בלבד המפורטים באישורים כל הכיסויים הביטוחיים  .3.1
 )הח"מ(.

 
המבוטח בכל הביטוחים שערך הספק בהקשר להוראות החוזה, למעט בביטוחי חובה של כלי  .3.2

 ברישא למסמך זה. רכב, הורחב כך שהוא כולל גם את המזמין, כמפורט
 

 במקרה של הארכת משך ביצוע העבודות ו/או תקופת החוזה תוארך תקופת הביטוחים בהקשר .3.3
שלא לחדש את הביטוחים במכתב רשום,  נועל כוונת מזמיןל נודיעובאופן אוטומטי, אלא אם כן 

 .יום לפני כניסת הביטול או אי החידוש לתוקף)שישים(  60לפחות 
 

שערך הספק כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או לצמצם  הביטוחים .3.4
המבטח למזמין הודעה, במכתב בדואר רשום, על  שלחהיקפם ו/או שלא לחדשם, אלא אם כן 

 )שישים( יום מראש. 60כוונתו לעשות כן, 
 

קשר לחוזה זה בטלים ומבוטלים: כל חריג או הוראה בכל הביטוחים שערך הספק ב .3.5
המפקיעים או המגבילים את  – למעט תביעות המוגשות נגד הספק לבדו –יסה בפול

כל חריג המתייחס למנופים, מעליות, מכשירי  ,הכיסוי, כאשר התביעה מעוגנת בנזק
, אש, התפוצצות, בכפוף לתנאי הפוליסות הרמה, טעינה ופריקה מכלי רכב, חפירות

אדים, גז, שיטפון, בהלה, חומרים רעילים או מזיקים, מכשירים סניטריים פגומים, 
, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, עבודות נוער פתאומי ובלתי צפויזיהום תאונתי 

 כחוק. 
 

כל הביטוחים שערך הספק בהקשר להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר   .3.6
( נגד כל יחיד מיחידי המבוטח SUBROGATIONכותו לתחלוף )ויתור של המבטח על ז

לשפותו לפני קרות יב וכל אדם או גוף שלמזמין זיקה אליו או שהמזמין התחי
 האירוע, או הקשור לעבודות.

 
כל הביטוחים שערך הספק בהקשר להוראות החוזה כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו   .3.7

זק, איחור בהגשת תביעה, וכיוצ"ב, זכויות המזמין מחמת אי מסירת הודעה על נ
אלא אם המקרה היה ידוע למזמין, שלעניין זה מוגדר כמנכ"ל המזמין, חשב המזמין 

 או הממונה על הביטוחים במזמין.
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כל הוראה בביטוחים שערך הספק בהקשר להוראות החוזה, המפקיעה ו/או מקטינה   .3.8
ים ביטוח אחר לא תחול ו/או מגבילה בדרך כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קי

ולא תופעל כלפי המזמין. כל הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס 
"ביטוח ראשוני", המזכה את המזמין במלוא הפיצוי ו/או השיפוי  ולמזמין הינ

המגיעים לפי תנאיו, מבלי שמבטחי המזמין האחרים יחויבו להשתתף בכיסוי הנזק 
 סה הנערכת לפי החוזה.או החבות המכוסים בפולי

 
 לא נכלל בפוליסות חריג לפרעות או מהומות אזרחיות, שביתות או השבתות.  .3.9

 
חובות ה"מבוטח" ע"פ תנאי והתניות הפוליסות תחולנה על הספק בלבד לרבות  3.10

 החובה לתשלומי פרמיות והשתתפויות עצמיות ככל שתידרשנה.
 

אין בכך כדי לגרוע מחובת חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים.  3.11
הזהירות של המבוטח ו/או מזכויות המבטח על פי הפוליסה ו/או ע"פ חוק חוזה 

 הביטוח.
 

לתנאיהן וסייגיהן של הפוליסות המקוריות מוסכם בזאת כי הפוליסות כפופות   3.12
 לאישור קיום ביטוחים זה.עד כמה שלא שונו במפורש 

 
 

 
 

 :ולראייה באנו על החתום
 
 
 
 
 

_______________ _________ _______________ _______________ 
 שם המבטח שם החותם תאריך חתימה וחותמת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


